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Bizonyított szabályellenesség
Visszaállították a marosvásárhelyi RMDSZ-szervezetet
• Elfogadta az RMDSZ 
Szövetségi Szabályzat-
felügyelő Bizottsága 
annak a néhány maros-
vásárhelyi politikus-
nak az óvását, akik az 
RMDSZ választmányá-
nak és vezetői testüle-
tének felfüggesztését 
kifogásolták. Kerek 
egy esztendő után de-
rült ki, hogy a Vass Le-
vente és csapata ellen 
háborút indító megyei 
szervezet szabályzatel-
lenesen járt el. 

S Z U C H E R  E R V I N

A jogerős döntés alapján a Te-
rületi Állandó Tanács (TÁT) 
és a Maros megyei Területi 

Képviselők Tanácsa (TKT) tavaly 
ilyenkor hozott határozata érvény-
telen, az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezetének döntéshozó és vég-
rehajtó testületei ott folytatják mű-
ködésüket, ahol 2019. június végén 
abbahagyták. Mint ismert, a városi 
elnök, Vass Levente tavaly június 
21-én kierőszakolt lemondatása 
nem hozta el a békét és nyugalmat 
az RMDSZ-ben. Alig egy hét múlva, 
június 28-án a vezetést ideiglenesen 

átvevő Péter Ferenc megyei elnök 
javaslatára a Területi Képviselők Ta-
nácsa a teljes vásárhelyi elnökséget 
és a 48 fős választmányt felfüggesz-
tette, ami sokakban értetlenséget, 
illetve felháborodást váltott ki. Péter 
Ferenc elengedhetetlennek tartotta 
a megújulást, amit az addigi tevé-
kenység átvilágításával kezdett. Er-
re egy bizottságot állított fel, amely-
nek az akkori ígéretek szerint három 
hónap állt rendelkezésére a munka 
elvégzéséhez és az eredmény nyil-
vánosságra hozatalához. A testület 
valóban elkezdett dolgozni, de hogy 
milyen következtetésre jutott, azt 
sem a nyilvánosság, sem az érin-
tettek a mai napig nem tudják. A 

Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bi-
zottság megállapítása szerint a TÁT 
és a TKT által meghozott két intéz-
kedés, a marosvásárhelyi szervezet 
döntéshozó és végrehajtó testületei 
működésének felfüggesztése, vala-
mint a helyi szervezet vezetésének 
a megyei elnök és megyei ügyvezető 
elnökség által történő átvétele, sú-
lyosságukat és következményeiket 
tekintve szankciónak minősülnek. 

Kovács Levente: 
mi jól döntöttünk

Kovács Levente, a megyei szerve-
zet ügyvezető elnöke, a felfüggesz-
tések egyik kezdeményezője úgy 

vélekedett, hogy sem szervezeti, 
sem politikai szempontból sem a 
TÁT, sem a TKT tagjai nem téved-
tek, legfeljebb egy jogi hibát követ-
hettek el. „Lényeges elmondanom, 
hogy mindkét testület kétharma-
dos döntést hozott. Most is fenn-
tartom, hogy a közelgő helyható-
sági, illetve általános választások 
sikerének szemszögéből a lehető 
legjobb döntést hoztuk” – szögezte 
le Kovács Levente. Kérdésünkre, 
hogy az egyéves kiesés után sike-
rül-e visszazökkenni a helyhatósá-
gi választásokat megelőző munká-

ba, Kali István, a városi szervezet 
ügyvezető elnöke határozott igen-
nel válaszolt. Mint kiemelte, eddig 
sem dőltek hátra, a körzetek pon-
tosan úgy végezték a munkájukat, 
mint lenullázásuk előtt. A csapat-
ból mindössze az addigi vásárhe-
lyi elnök, Vass Levente esett ki, 
aki a megyei vezetők nyomására 
lemondott. „Ettől függetlenül, 
mint ahogy eddig, ezentúl is szá-
mítunk Vass Levente munkájára és 
támogatására” – fejtette ki Kali. A 
szabályzatnak megfelelően a kül-
döttgyűlés összehívásáig a helyi 
elnöki tisztséget a választmány el-
nöke, Kozma Mónika tölti be. 

A puding próbája: a jelöltek

A marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselőjelöltek listáján a rangso-
rolást az újraaktivált választmány 
hétfőn este végezte el, de a 
szabályzatnak megfelelően 
a TÁT vétójoggal rendelke-
zik. Amennyiben a tagok 
kétharmada úgy dönt, át is 
gyúrhatja a sorrendet. A je-
lenlegi állás szerint az első 
tíz, befutónak remélt helyre Kozma 
Mónika, Kali István, Portik Vilmos, 
Tamási Zsolt, Kakassy Blanka, Ma-
gyary Előd, Frunda Csenge, ifj . Ja-
kab István, Iszlai Tamás és Csíki 
Zsolt került. Kérdésünkre, hogy 
számítanak-e a lista átgyúrására a 
Területi Állandó Tanács részéről, 
az ügyvezető elnök kitérő választ 
adott. Szerinte a rangsor jóváhagyá-
sa mellett éppen a méltányos eljárás 
és a lista erőssége szól. A Területi 
Állandó Tanács csütörtökön délután 
tűzi napirendre a kérdést.

Péter Ferenc, Kozma Mónika, 
Vass Levente. Régi és új vezetők 
az RMDSZ-ben
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Makkai Gergely volt alpolgármes-
ter a bíróságon támadta meg a 

lemondatásáról szóló határozatot, 
kérve, hogy semmisítsék meg azt, őt 
pedig helyezzék vissza tisztségébe, 
és fi zessék ki számára visszamenő-
leg az alpolgármesteri tisztséggel 
járó bért. A perben a helyi képvise-
lő-testületet Peti András RMDSZ-es 
tanácsos képviseli. Makkai Gergely 
ügyvédje egy 15 kérdésből álló írásos 
kéréssel fordult a testülethez, arra 
kérve a választott képviselőket, hogy 
közösen válaszoljanak erre.

A kérdések egy része konkrét ese-
tekre vonatkozik, például azt fi rtatja, 
hogy Makkai Gergely válaszolt-e a 
tanácsüléseken hozzá intézett, mun-
kakörét érintő kérdésekre, vagy hogy 
megakadályozott-e egy testvértelepü-
lési látogatást, illetve hogy bizonyos 
román nyelvű hirdetések magyarra 
fordítása pontosan mikor történt. (A 
román nyelvű hirdetések magyar-
ra fordítását többször számonkérték 
Makkai Gergelytől, úgy érvelve, hogy 
magyar alpolgármesterként jobban 
oda kellene fi gyelnie a magyar nyelvű 
kommunikációra is). Több kérdés fi r-
tatja azt is, hogy Makkai Gergely ellen 
milyen fegyelmi eljárás indult, illetve 
milyen kárt okozott a közösségnek.

Peti András a Székelyhonnak 
elmondta, nagyon furcsa jogi hely-
zet alakult ki azáltal, hogy a városi 
képviselő-testületnek egységes vá-
laszt kell adnia egy ügyvéd kérdé-
seire. Ugyanis a városi tanács nem 
jogi személy, se nem intézmény, 
amelynek van képviselője. Ráadá-
sul nem mindegyik tanácsos vett 
részt a Makkai Gergely leváltását 
célzó gyűlésen, és a részvevők tit-
kosan szavaztak. „Abszurd ez a 
helyzet, hiszen a szavazás titkos 
volt, és most sem lehet arra kérni 
a tanácsosokat, hogy mondják el, 
miként döntöttek. A bíróság arra 
keresheti és kellene keresse a vá-
laszt, hogy a leváltás törvényesen 
történt-e, minden irat rendben 
van-e, törvényes volt-e a szavazás 
vagy sem. Az ügyvéd által feltett 
kérdésekre a városháza jegyzője 

fogalmazta meg a válaszokat, majd 
elküldte a tanácsosoknak átolva-
sásra, hogy szavazhassanak róla.”

A válaszokat a keddi rendkívüli 
ülésen tárgyalták és szavazták meg. 
Az online ülésen jelen volt és szava-
zott Makkai Gergely is, aki alpolgár-
mesteri tisztségét elveszítette ugyan, 
de továbbra is RMDSZ-es képviselő a 
testületben. A válaszok átbeszélése 
során kisebb módosításokat is esz-

közöltek. Elhangzott egyebek közt, 
hogy bár a volt alpolgármester 
ügyvédje azt szeretné bebizo-
nyítani, hogy fegyelmi okok 
miatt váltották le Makkait, 
törvénytelenül, ez nem így 
történt, hiszen a tanácsosok 
kétharmados többsége által 
benyújtott határozattervezet 
alapján, törvényesen vonták meg tőle 
az alpolgármesteri tisztséget.

Abszurd kérést kellett teljesítenie a testületnek
• Makkai Gergely volt marosvásárhelyi alpolgármester 
védőügyvédjének írásos kérdéseire kellett válaszolja-
nak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testü-
let tagjai, ezért rendkívüli ülést hívtak össze az ügyben. 
Peti András RMDSZ-es képviselő, aki a helyi tanácsot 
védi a perben, abszurdnak nevezte ezt a kérést.

Makkai Gergely vádbeszéde leváltásakor
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